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1. Proje sayfasını düzenleme 

 
Aldığınız excel şablon dosyasını açarsanız, (varsayılan olarak) beş sayfa içerdiğini göreceksiniz: bir 

'proje sayfası, iki ‘referans sistemi 'sayfası ve iki tane ‘derecelendirme yeterliliği 'sayfası. 

Proje sayfasıyla başlayacağız. Lütfen gri alanları doldurunuz. Proje açıklaması için maksimum 5OO 

karakterlik bir karakter sınırlaması vardır. 1Z satırında, hazırda kaç karakter kullandığınızı gösteren 

bir kelime sayar var. 

Lütfen Excel örnek dosyasında verilen tüm karakter sınırlamalarına uyun. LEVEL5 yazılımı, 

sınırlamalar karşılanmazsa içe aktarmaya izin vermeyecektir. 

Değerlendirme yöntemleri için yalnızca uyguladığınız yöntemi / yöntemleri adlandırmanız gerekir, 

örn. kendi kendini değerlendirme, akran arası değerlendirme, mülakat vb. Bu alan ayrıca 

sertifikada da yer alacaktır, böylece okuyucu verilerin nasıl oluşturulduğunu bilir. Lütfen 

sayfanın adını değiştirmeyin. 
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2.   "Yeterlilik derecelendirme sayfasını" düzenleyin 

 
 

Şimdi "yeterlilik değerlendirme sayfasını" düzenleyin. 

Lütfen tüm gri alanları doldurun. İlgili katılımcının adını ve soyadını verin. Ayrıca doğum tarihi, 

kullanıcı adı ve e-posta adresi de verebilirsiniz (ancak bu alanlar zorunlu değildir). 

Alan C6'da değerlendirilen yeterliliğin adını verin. Lütfen ilgili referans sistem sayfasında 

verilenle tamamen aynı olduğundan emin olun. Aksi takdirde LEVEL5 yazılımı, yeterliliği 

doğru bir şekilde tanımlayamayacağı için verilerin içe aktarılmasına izin vermeyecektir. 

Ve lütfen derecelendirme ve gerekçelendirme ile özet / sonuç için karakter sınırlamalarına bir göz 

atın. Proje sayfasında olduğu gibi, halihazırda kaç tane karakter kullandığınızı gösteren 14 ile 16 

arasındaki satırlarda sayacınız var. 

Bir katılımcı için birden fazla yetkinlik değerlendiriliyorsa, ikinci 'derecelendirme yeterlilik belgesini' 

kullanın veya gerektiği kadar 'derecelendirme yetkinlik çizelgesini kopyalayın ve tekrar katılımcının 

adını ve soyadını verin. Yazılım, içe aktarma sırasında tüm derecelendirme yeterlilik sayfalarından 

katılımcı için kendi adıyla birlikte bilgileri otomatik olarak toplayacaktır. 

Excel dosyasındaki verilerin içe aktarımını kendiniz yapmıyorsanız ve sertifikanızda resimlerin 

olmasını istiyorsanız lütfen bunları Excel dosyasıyla birlikte koordinatörünüze gönderiniz. 

Resimlerin dosya adları, ilgili katılımcının adını içermelidir. 

 


